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1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása:

Kereskedelmi elnevezés: HIDEGTISZTÍTÓ 500 ml
Cikkszám: LOS 7600
Gyártó, szállító cég:
Cím:
Telefon:
Fax:

EURO-LOCK Klebetechnik GmbH
Kamener Str. 33. D-59368 Werne
02389/400400
02389/400444

Importáló cég:

Cím:
Telefon/Fax:

Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselet
9700 Szombathely Nádasdy F. u. 27.
+36 94 789350

Sürgősségi telefon:

Telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
(36) 80/201-199
(36-1-) 476-6464

2. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/ információ:

Kémiai összetétel: Az alábbi anyagok keveréke illatanyagokkal, színező anyagokkal,
segédanyagokkal.

Veszélyes összetevők:
15-30% zsíralkohol-poliglikol-éterszulfát,
nátriumsó

CAS-szám: -
EINECS-szám: polimer

EU-jel: Xi
R-mondat: 36/38

1,5% nitrilo-triacetát, nátriumsó (NTA) CAS-szám: 5064-31-3
EINECS-szám: 225-768-6

EU-jel: Xn
R-mondat: 22-36

A 648/2004/EG mosószerekre vonatkozó előírásnak megfelelően a termék tartalmaz:
5 - 30% anionos tenzidet, < 5% NTA-t.

3. A veszély azonosítása:

EU-jel:
Xi Irritatív

Speciális veszélyek emberre és környezetre:
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású
Az osztályba sorolás megfelel az érvényes EG listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által
megadott adatok.

4. Elsősegély és intézkedések:

Általános intézkedések: A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni.
Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni. Panaszok esetén forduljon orvoshoz.
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Szemmel érintkezve: A szemet azonnal legalább 15 percig bővízzel ki kell öblíteni (a szemhéjak
széthúzása mellett) és forduljon orvoshoz.

Bőrrel érintkezve: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A szennyezett bőrfelületet vízzel és
szappannal le kell mosni. Bármilyen panasz esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelve: Az anyag véletlenszerűlenyelése esetén a szájat öblítsük ki, itassunk a sérülttel
sok vizet, ne hánytassuk, azonnal hívjunk orvost.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

Oltóanyag: Környezetnek megfelelőoltóanyagot használjunk.
Szén-dioxid, oltópor vagy vízpermet.
Kiterjedt tűz esetén vízpermet vagy alkoholálló oltóhab alkalmazható.

Egyéb intézkedések: A veszélyeztetett edényzetet vízpermettel kell hűteni.
Védőfelszerelés: Lásd: 8. pontban leírtakat.

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:

Személyre vonatkozó
óvintézkedések:

Viseljen védőfelszerelést és az illetéktelen személyeket tartsa távol.

Környezetre vonatkozó
óvintézkedések:

Ne engedje a terméket csatornába, felszíni vizekbe.

Intézkedés tisztításra,
összegyűjtésre:

A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal (homok, Kieselgur, savmegkötő,
Universalbinder, fűrészpor) fel kell itatni és egy erre a célra felcímkézett
edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. A maradékot vízzel öblítse le.

7. Kezelés és tárolás:

Biztonságos kezelés: Kerülje a szemmel, bőrrel való érintkezést.
Tűz- és robbanásvédelmi
intézkedések:

Különösebb intézkedés nem szükséges.

Raktári rend és a tartályok
tárolása:

A vízveszélyeztetőanyagok tárolására és felhasználására vonatkozó törvényeket
és előírásokat be kell tartani. Az eredeti szállítási csomagolásban vagy PE-
tartályokban kell tárolni.
Az edényzet szorosan lezárva tartandó.

8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem:

Munkahelyen megengedett levegőkoncentráció határérték: -
Egyéb információk: A lap elkészítésénél az érvényes listák képezték a kiindulópontot.

Légzésvédelem: Aeroszol- vagy ködképződés esetén
Szemvédelem: Szorosan záródó védőszemüveg.
Testvédelem: Védőruha
Kézvédelem: Védőkesztyű.

Kesztyűanyag: Butilgumi/ Nitrilgumi
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Az alkalmas védőkesztyűkiválasztásánál ne csak az anyagot, hanem további
minőségi ismertetőjeleket és a gyártókat is vegyük figyelembe.
A kesztyűanyagának áthatolási ideje: pontos áthatolási időt a védőkesztyű
gyártójától kell beszerezni és be is kell tartani

Higiénés intézkedések: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol kell tartani. A szennyezett ruházatot
azonnal le kell venni. Munka után és a munkaszünetek előtt a kezet kell mosni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Folyadék
Szín: Sárga
Szag: Citrus-szerű
Forráspont: >100°C
Lobbanáspont: A termék nem gyúlékony
Robbanási határértékek: A termék nem robbanásveszélyes
Öngyulladási hőmérséklet: A termék nem öngyulladó
Sűrűség: 1,06 g/cm3 (20°C-on)
Oldhatóság: Vízzel korlátlanul keverhető
pH-érték: Kb. 11,2 (10 g/l, 20oC-on)

10. Stabilitás és reakciókészség:

Veszélyes bomlástermék: Előírás szerinti használat esetén nincs.
Veszélyes reakciók: Előírás szerinti használat esetén nincs.
Távol tartandó: Nem ismert ilyen anyag.

11. Toxikológiai információk:

LD50-érték: Nincs adat
Irritatív hatás: Bőrre, szemre, nyálkahártyára irritatív hatású lehet.
Szenzibilizáló hatás:a nem ismert Nem ismert.
A termék még hígított állapotban is csökkenti a bőr természetes zsírtartalmát, ezért hosszantartó, vagy ismételt
kontaktus esetén bőrirritációt és gyulladást okozhat.

12. Ökológiai információ:

Vízveszélyeztetési osztály: (2) vízveszélyeztetőanyag. (A gyártó meghatározása szerint.)

Ne engedjük szennyvízbe, lefolyóba vagy nyílt vizekbe. Az ivóvízre már kis mennyiségben is veszélyes.

A termék nem tartalmaz szervesen kötött halogéneket, szerves komplexképzőket.
Tenzid tartalmának biológiai lebonthatóságát tekintve megfelel a 648/2004/EG előírásnak.
(DOC- eliminációs fok: 28 nap alatt >80%).
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13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Termékkel kapcsolatos javaslat: Nem szabad háztartási hulladékkal együtt gyűjteni. Nem szabad csatornába
önteni. Vízveszélyeztető anyag. Ártalmatlanítani a helyi előírások
figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.)

Hulladékkulcs meghatározása: Ennek a terméknek a megfelelőEWC csoportba és így megfelelőEWC
kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell
elhelyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük
vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket (16/2001. (VII. 18.) és 10/
2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.

Szennyezett csomagolással
kapcsolatos javaslat:

A termékkel kapcsolatos javaslatokat kell betartani. Ártalmatlanítani a helyi
előírások figyelembevételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.)

14. Szállításra vonatkozó információ:

Szállítás szempontjából nem veszélyes árú.

15. A szabályozásra vonatkozó információ:

EU-jel: Xi irritatív

R-mondatok: R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

S-mondatok: S 26 Ha szembe jut, bővízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 37/39 Megfelelővédőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11)
ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai
biztonságáról.
13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról.
5/2004.(IV.23,) KvVM rendelettel módosított 6/2001.(II.28.) KöM rendelet a
mosó- és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai
bonthatóságának egyes szabályairól.

Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok
jegyzékéről
94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól.
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Tűzvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet
Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

16. Egyéb információ:

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági
követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási
tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások
ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérőfelhasználásából
eredőkockázatokra.

A veszélyes összetevők R mondatai:
R 22 Lenyelve ártalmas.
R 36 Szemizgató hatású.
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján vegyi anyaghoz.
A külföldi biztonsági adatlap (2007.05.17.) alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob u. 66.)

Nyomtatási dátum: 2007.05.23.


